โครงการประกวดภาพถายบอกเลาเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิดา
NIDA PHOTO CONTEST: วันดี ๆ ที่นิดา ครั้งที่ 2 (One Fine day in NIDA # 2)
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสื่อประชาสัมพันธมีความสําคัญสําหรับการเผยเพรขอมูล การสื่อความหมาย การสรางภาพลักษณที่ดี
ของสถาบัน ภาพถายเปนหนึ่งในองคประกอบของสื่อประชาสัมพันธที่มีความสําคัญในการสื่อความหมาย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงจัดโครงการประกวดภาพถาย เพื่อสนับสนุน และ สงเสริมผูที่รักการ
ถายภาพ ไดรวมบอกเลาเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิดา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อรวบรวมภาพถายที่ แสดงบรรยากาศของกิจกรรมการเรียการสอน การวิจัย สภาพแวดลอม ชีวิต
นักศึกษา และ กิจกรรมพิเศษตาง ๆ ภายในสถาบั น และ รวบรวมเปนคลังภาพของสถาบัน สําหรับ นําไปใชในสื่อ
ประชาสัมพันธ อาทิ สื่อมัลติมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ และ สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2.2 เพื่อเปดกวางใหผูที่มีใจรักการถายภาพไดมีโอกาสฝกฝนทักษะดานการถายภาพ ทั้งกระบวนการคิด ใน
การวางแผน การนําเสนอมุมมอง และ ความคิดสรางสรรค ซึ่งจะสงผลใหมีภาพถายสถาบันในมุมมองใหม ๆ
2.3 เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีแกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ สรางกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม
ระหวางสถาบัน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
3. กลุมเปาหมาย
3.1 อาจารย เจาหนาที่สถาบันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3.2 นักศึกษาปจจุบัน และศิษยเกาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
3.3 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก
3.4 ประชาชนทั่วไป
4. ระยะเวลาการดําเนินการโครงการ
เดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2561
5. กําหนดเวลาการประกวด
6.1 สงภาพเขารวมประกวดไดตั้งแตบัดนี้ – 30 มีนาคม 2561
6.2 ประกาศรายชื่ อ ผู ช นะการประกวด ผ า นทางเฟสบุ ค “NIDA Thailand” และเว็ บ ไซต ส ถาบั น
www.nida.ac.th วันศุกรที่ 27 เมษายน 2561
6.3 สถาบันจะกําหนดวันรับมอบรางวัลในภายหลังตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจะแจงใหผูรับรางวัลทราบ
ตอไป
6. ประเภทของผูสงผลงานเขารวมประกวด
ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป หมายถึง
- อาจารย และเจาหนาที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
- ศิษยเกาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

- ประชาชนทั่วไป
ประเภทที่ 2 นักเรียน/นักศึกษา หมายถึง
- นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นั กศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษา และสถานศึกษาวิชาชีพ
- นิสิต/นักศึกษา ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
7. การสงผลงานเขาประกวด
7.1 ส งภาพเข าร ว มประกวด 1 คน ส งไดไมเกิน 5 ภาพ พรอ มตั้งชื่อภาพผลงานโดยเปน ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษก็ได และคําอธิบายเรื่องราวความประทับใจของภาพสั้น ๆ
7.2 สงภาพเขาประกวดได 2 ชองทาง ไดแก
7.2.1 สงผลงานทาง email : prnida@nida.ac.th โดยแจงชื่อเรื่องวา ประกวดภาพถาย One Fine
day in NIDA # 2 พรอมแจงรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพทมือถือ สําหรับติดตอกลับกรณีไดรับ
รางวัล หรือ
8.2.2 สงผลงานดวยตนเองหรือสงทางไปรษณี ยไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันปดรับผลงานไดที่ กลุมงาน
สื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ชั้น 3 อาคารนิดาสัมพันธ 118 ถ.เสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท 02727 3348 (ในวันและเวลาราชการ) ภายในวันที่ 30
มีนาคม 2561 (หากสงทางไปรษณียใหนับวันประทับตราเปนวันสงผลงาน)

8. เงื่อนไขและขอกําหนดประกวดภาพถาย
เพื่ อ ให โ ครงการประกวดภาพถ า ยบอกเล า เรื่ อ งราวความประทั บ ใจที่ เ กิ ด ขึ้ น ในนิ ด า NIDA PHOTO
CONTEST: วันดี ๆ ที่นิดา ครั้งที่ 2 (One Fine day in NIDA # 2) เปนเวทีการประกวดที่คงไวซึ่งมาตรฐานสูงสุด
และตองการมุงเนนใหผูสงภาพถายเขาประกวดสรางสรรคผลงานที่แปลกใหม ทั้งในดานของมุมมองและแนวความคิด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจึงบัญญัติกติกาที่ผูสงเขาประกวดจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังตอไปนี้
8.1 เปนภาพที่ถายดวยกลองดิจิทัล หรือ โทรศัพทมือถือที่มีความละเอียดของภาพไมต่ํา กวา 8 ลานพิกเซล
สามารถปรับ แต งภาพได ต ามความเหมาะสม เช น เพิ่ มความชัดเจนของภาพ และ ปรับ แสงใหส มบูร ณ ขึ้น แต ไม
อนุญาตใหปรับแตงเพื่อบิดเบือนเหตุการณจริงในภาพ หรือ ปรับแตงสาระของภาพใหผิดไปจากความเปนจริง โดยหาก
ภาพใดคณะกรรมการมีขอสงสัย หรือ มีผูประทวงการผิดกติกาคณะกรรมการจะขอเรียกไฟลภาพที่เปน RAW จากผูที่
สงภาพดิจิทัล ทั้งนี้ หากผูสงเขาประกวดไมสามารถสงใหคณะกรรมการพิสูจนได จะถูกตัดสิทธิ์ในทุกกรณี
8.2 เปนภาพที่มีบุคคล และ สถานที่ อาคาร สิ่งกอสราง ในบริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปน
องคประกอบหลัก
8.3 ภาพที่สงเขาประกวด เปนภาพที่ถายระหวางวันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 30 มีนาคม 2561 สามารถ
เผยแพรตอสาธารณะชนหรือปรากฏในสื่อตางๆ ไดแตจะตองไมเคยใชประโยชนในเชิงพาณิชย หรือไดรับรางวัลในการ
ประกวดที่ใด ๆ มากอน
8.4 ผูสงภาพเขาประกวดจะตองเปนผูสรางสรรคภาพถายนั้น ๆ ดวยตนเอง หามทําซ้ํา ดัดแปลงเลียนแบบ
ภาพถายของบุคคลอื่น ๆ หรือ นําภาพถายของผูอื่นมาสง หรือสงในนามผูอื่นโดดเด็ดขาด ผูที่สงภาพเขาประกวดขอ
รับรองวาภาพถายที่ถูกสงเขาประกวดนั้นเปนภาพถายที่ตนเองเปนเจาของลิขสิทธิ์แตเพียงผูเดียว
ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สามกลาวอางวาภาพถายที่ผูสงภาพเขาประกวดไดสงเขาประกวดนั้น มีการละเมิดตอ
กฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ ลิ ข สิ ท ธิ์ พ.ศ. 2537 ผู ที่ ส งภาพถ ายเข าประกวดจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ ค าเสี ย หายและ
คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว โดยที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอความผิดของ
ผูที่สงภาพถายเขาประกวด
8.5 กรณีที่ผูสงภาพเขาประกวดไดรับรางวัลมากกวา 1 รางวัล จะมีสิทธิ์ไดรับรางวัลที่สูงสุดเพียงรางวัลเดียว
8.6 ภาพถายที่สงเขาประกวดตองไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มากอน ไมวาจะเปนการประกวด
ในเวทีสาธารณะ หรือ การประกวดภายในคณะ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ องคกรอื่นใด รวมไปถึง
ภาพถายที่สงขายอยูในคลังภาพ (Stock Photo) ไมวาในประเทศหรือตางประเทศ
8.7 ไฟล ภ าพถ ายทุ กไฟล ที่ส งเข าประกวด คณะกรรมการจะไมสงคืน ใหผูเขารวมประกวด และ สถาบั น
บัณ ฑิ ต พัฒ นบริห ารศาสตร มีสิ ทธิ์ในการเผยแพร หรือ ดัดแปลงแกไข เพื่ อใชป ระชาสัมพั นธกิจกรรมตาง ๆ ของ
สถาบัน เปนเวลา 3 ป นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน รวมไปถึงมีสิทธิ์จัดพิมพโปสเตอร แผนพับ ปฏิทิน ฯลฯ โดย
ไมตองเสียคาลิขสิทธิ์แกเจาของลิขสิทธิ์ภาพถายนั้น ๆ แตลิขสิทธิ์ของภาพถายทุกภาพถายยังคงเปนของผูถายภาพ
อยางสมบูรณ ทั้งนี้ สถาบันจะระบุชื่อเจาของผลงานใหทุกครั้งที่นําภาพถายไปใช เมื่อพนชวงเวลาดังกลาวแลว
8.8 หากปรากฎว า ผู ส ง ภาพถ า ยเข า ประกวดเจตนาฝ า ฝ น กติ ก าข อ ใดข อ หนึ่ ง ที่ กํ า หนดไว ข า งต น นี้
คณะกรรมการมีอํานาจในการตัดสิทธิ์ผูสงภาพถายเขาประกวดผูนั้นโดยมีโทษตั้งแตการตัดสิทธิ์ในการประกวดหรือ
การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล
1 ฉบับ

8.9 ผูสงภาพประกวดประเภทนักเรียน นักศึกษา ใหสงสําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน หรือ นักศึกษา จํานวน

8.10 หากผูสงภาพเขาประกวดที่เจตนากระทํา ผิดกติกาในภาพถายใดภาพหนึ่ง แตไดสงภาพถายอื่นเขารวม
ประกวดดวย แมภาพถายเหลานั้นจะไมผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไมใหรับรางวัลใด ๆ ดวย สวนขอผิดพลาดอื่น ๆ ที่
มิไดเกิดจากเจตนาทุจริต เชน การกรอกขอมูลไมครบถวน การสงภาพผิดขนาดหรืออื่น ๆ คณะกรรมการตัดสินอาจ
ตัดสินใหภาพถายนั้นเปนโมฆะตามแตกรณี
8.11 ผูสงภาพเขาประกวดไมมีสิทธิ์อางวากระทําผิดเพราะอานกติกาไมครบถวน
8.12 ผูสงภาพถาย เมื่อสงภาพถายเขาประกวดแลว ถือเปนการยอมรับทุกกฎกติกาขอบังคับโดยไมมีเงื่อนไข
เจาหนาที่ ในกลุมงานสื่อสารองคการและกิ จกรรมเพื่อสังคม และคณะกรรมการตัดสิน ภาพถายโครงการประกวด
ภาพถายบอกเลาเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นในนิดา NIDA PHOTO CONTEST: วันดี ๆ ที่นิดา ครั้งที่ 2 (One
Fine day in NIDA # 2) ไมสามารถสงภาพเขารวมประกวดได
8.13 ผูชนะการประกวดจะไดรับมอบเงินรางวัลพรอมประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร หรือ ผูแทนอธิการบดี
8.14 คําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสงภาพเขาประกวดไมมีสิทธิ์อุทธรณใด ๆ ทั้งสิ้น
9. หลักเกณฑในการพิจารณา
10.3 ความสวยงามของภาพดานองคประกอบและสีสันของภาพ
10.2 การสื่อความหมายของเรื่องราวประทับใจของภาพ
10. รางวัลสําหรับผูชนะการประกวด จํานวน 5 รางวัล
5.1.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
5.1.1.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
5.1.1.2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล
5.1.2 ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
5.1.2.1 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล
5.1.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล
5.1.3 รางวัล Popular Vote
เงินรางวัล

8,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
8,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
3,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
2,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ

11. การรับรางวัล
สถาบันจะกําหนดวันรับมอบรางวัลในภายหลัง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
14. ผูบริหารโครงการ
14.1 ผศ.ดร.เกษมศานต โชติชาครพันธุ
14.2 ผศ.ดร.วรัชญ ครุจิต
14.3 นางเสมอมาศ ลิ้มจําเริญ
15. ผูรับผิดชอบโครงการ
15.1 นางสาวประภัตรา ปกกัดตัง
15.2 นายภูมิ สุขจิตต

รองอธิการบดีฝายวางแผน
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
หัวหนากลุมงานสื่อสารองคการและ
กิจกรรมเพื่อสังคม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

15.3 นายพรพรหม ทองเกลี้ยง
15.4 นางสาวณัฎฐนันทน สิทธิพงษ
15.5 นางสาวนพวัลย โกสิยานุภาพ
15.6 นางสาวญาดา จิตรมาตร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ

16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ชั้น 3 อาคารนิดาสัมพันธ
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท 0 2727 3348 (ในวันและเวลาราชการ)

